Číslo 229

leden 2012

Váţení spoluobčané,
máme za sebou tolik očekávané Vánoce a hned po nich oslavy posledního dne starého a
prvního dne nového roku 2012. Období Vánoc je čas, kdy k sobě mají všichni lidé blíţ, jsou
vánoční atmosférou dobře naladěni a těší se z dárků, ze společně stráveného času naplněného
radostí a štěstím. Určitě by bylo krásné a všichni bychom se měli o to snaţit, prodlouţit tyto
pohodové dny co nejdéle. Zařaďme si proto do běţného všedního dne také lásku, vzájemnou
úctu a ohleduplnost, porozumění, úsměv, vlídné slovo, radost….
V posledním týdnu před vánočními svátky jsem společně s vámi a snad všemi obyvateli
naší republiky a dalšími lidmi z celého světa proţíval hluboký zármutek nad smrtí posledního
československého prezidenta a prvního prezidenta samostatné české republiky pána Václava
Havla. Byl to vzácný člověk, který celý ţivot zasvětil tomu, aby „pravda a láska zvítězila nad
lţí a nenávistí“ a podněcoval k jejímu naplnění i své okolí. Zemřela jedna z nejvýznamnějších
osobností našich novodobých dějin. Člověk, jenţ i přes pronásledování a s tím spojený těţký
ţivot, bojoval a významně se zaslouţil o obnovení svobody a demokracie v naší zemi, zajistil
nám lepší ţivot a otevřel nám brány do celého světa. A o tom, ţe v úsilí o udrţení svobody a
demokracie nesmíme polevovat, svědčí i postoje představitelů parlamentní strany KSČM
k pietnímu aktu rozloučení s celoţivotním protagonistou svobody a demokracie panem
prezidentem republiky Václavem Havlem a k úmrtí představitele Severní Koreje, diktátora Kim
Čong-ila.
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Naše představy o krásných bílých Vánocích zůstaly nenaplněny. Proţili jsme nejteplejší
prosinec za několik desetiletí. Oproti předpovědi, napadl sice sníh dva dny před Štědrým dnem,
ale ještě stačil do příchodu svátků roztát. Pořádná ladovská zima si dává načas a děti a ostatní
příznivci zimních radovánek si musí počkat. Moţná v lednu, nejstudenějším měsíci v roce, nám
dá zima poznat svou pravou tvář.
Prosinec, to byla především adventní příprava na nejkrásnější svátky roku. V naší obci
byla doprovázena krásnými společenskými akcemi, výstavou v základní škole, jarmarkem před
kulturním domem a na sále, mikulášskou nadílkou u obecního domu a představením ţivého
betléma na farní zahradě. Na druhý vánoční svátek sv. Štěpána koncertovaly v kostele před
početnými posluchači schola a chrámový sbor. Hrály se turnaje v nohejbalu, volejbalu, stolním
tenisu a kartách. Mnozí vyuţili příznivého počasí a vyrazili ať uţ jednotlivě nebo ve skupinách
do přírody, uţívali si volných dnů, odpočívali a nabírali síly do dalších náročných dnů. Před
vánočními svátky jsem navštívil naše spoluobčany v domovech důchodců a předal jim malé
dárky. Navštívil jsem rovněţ naše nejstarší spoluobčany p. Bernardinu Chorovskou (99) a p.
Erharda Kociána (87). Dárky jsme rovněţ předali úplnému sirotkovi a nejpočetnějším rodinám.
Výsledky hospodaření za rok 2011 budou zpracovány aţ v průběhu ledna. Podrobnosti
uvedu v příštím zpravodaji. Na předvánočním jednání obecního zastupitelstva jsme schválili
rozpočet obce Bohuslavice na rok 2012. Očekávané příjmy činí 16 018 700,- Kč a zůstatek
z roku 2011 činí 5.900.000,- Kč. Výdaje tak mohly být kalkulovány ve výši 21.918.700,- Kč.
Máme podány i ţádosti o dotace a další výzvy budou ještě vypsány. Přál bych si, abychom byli
co nejvíce úspěšní a mohli náš rozpočet ještě o získané dotace navýšit. Rok 2012 bude rokem
rozsáhlých změn v chodu a činnosti státní správy i samosprávy, jejichţ prvotním cílem je zvýšit
příjem a sníţit výdaje státu. Jsou však uváděny do ţivota překotně, bez potřebné přípravy a
náleţitého ověření přínosu. Postrádají koncepci a potřebné vazby a mají často charakter „změn
pro změnu“. Na konkrétní situaci budeme muset reagovat aktuálně úpravami v rozpočtových
opatřeních. Na základě změny sazby DPH jsme navýšili cenu za sběr a likvidaci komunálního
odpadu. Podrobnosti jsou zřejmé z ceníku vystaveného na úřední desce a webových stránkách.
Cenu vodného jsme pro rok 2012 i přes navýšení DPH nenavýšili. V průběhu roku však
předloţíme návrh na zavedení poplatku za odvádění vod obecní kanalizací včetně nových
smluvních vztahů za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vody obecní kanalizací
v souladu s novou legislativou.
Váţení spoluobčané, tak jako kaţdoročně vyuţívám této příleţitosti a na začátku nového
roku 2012 přeji vám, vašim rodinám, ţivnostníkům a podnikatelům i firmám působícím v obci
a jejich zaměstnancům, vedení, učitelům a pracovníkům základní a mateřské školy, všem
ţákům, našemu duchovnímu správci a celé farnosti, členům obecního zastupitelstva, členům
všech spolků a organizací působících v obci, všechno nejlepší, hojnost Boţího poţehnání,
pevné zdraví, hodně radosti a optimismu a splnění všech nadějných očekávání. Tak jako
kaţdoročně děkuji všem, kteří jsou aktivní, pracují pro obec a veřejnost, pořádají různé
společenské akce pro ostatní spoluobčany, pečují o své domy, udrţují čistotu a uklízejí jejich
okolí, zametají chodníky, uklízejí sníh, udrţují dobré vzájemné sousedské vztahy, jsou vstřícní,
obětaví a snaţiví. Přeji si, aby strhli svým příkladem ostatní a zachovala se tak všeobecná
tradice o srdečných, pohostinných, pracovitých a pečlivých obyvatelích hlučínského regionu.
Všichni si přejeme, aby nenastala, tak jak předpovídají někteří ekonomové, další
hospodářská krize a sjednocené Evropě se podaří překonat těţkosti vzniklé spojením různě
výkonných ekonomik jednotnou měnou.
Buďme spolu šťastni!
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní úřad
Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice se na svém jednání dne 5. 12. 2011 zabývala následující problematikou:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Výsledky hospodaření obce za 01 – 11/2011.
4. Daňové příjmy 01 - 11/2011.
5. Návrh rozpočtu na rok 2012, seznam staveb a realizací na rok 2012, dotace spolkům a
organizacím působícím v obci, návrh zásad pro přidělení dotace.
6. Návrh rozpočtu SOMH na rok 2012, rozpočtové provizorium.
7. Ţaloba a průběh jednání Okresního soudu v Opavě.
8. Pokračování kontroly vyústí kanalizace do Bohuslavického potoka, závěrečné jednání dne
8. 12. 2011.
9. Podezření z projevů šikanování v ZŠ a MŠ Bohuslavice, šetření pedagogickopsychologické poradny.
10. Investiční výstavba – stavby:
 Obecní dům Bohuslavice – zajištění lékařských sluţeb, vypracování monitorovací zprávy.
 Zateplení a stavební úpravy KD Bohuslavice, rekonstrukce sociálky a šatny u jeviště.
 Rekonstrukce chodníků v úseku kostel - KD, postup prací, vícepráce.
 Oprava komunikace Poštovní, vícepráce.
 Oprava povrchu ul. Dolní.
 Místní rozhlas – seřízení hlásičů, předání díla, zkušební provoz.
 Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, instalace zpomalovacích semaforů.
 Doplnění dětských hřišť.
 ZŠ a MŠ Bohuslavice, oprava terasy MŠ.
 Dům seniorů – výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace.
 Uzemní plán obce Bohuslavice.
11. Organizační věci:
 Smlouvy o sdruţených sluţbách dodávky a odběru zemního plynu.
 Smlouvy o sdruţených sluţbách dodávky a odběru elektřiny.
 Elektrowin, zpětný odběr elektrozařízení, uzavření smlouvy na 3 ks kontejnerů.
 Převod pozemku parc. č. 1423/5 k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
 Ceník svozu a zneškodňování komunálního odpadu na rok 2012.
 Stanovení vodného a poplatku za napojení na kanalizaci (odvádění vod) v průběhu roku
2012.
 Propustek na silnici III/46819 v km 3,91.
 Zpráva o pokračujícím výzkumu dějin obce Bohuslavice, dodatek ke smlouvě.
 Ozvučení kulturních akcí.
 Koupě vyřezávaného Betlému a dalších soch od Horsta Benka.
 KČT dotace na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře.
 Ţádost o dotaci Domov sv. Josefa.
 Program 9. jednání obecního zastupitelstva 15. 12. 2011.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Schválený rozpočet obce Bohuslavice na rok 2012
schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2011 usnes. č. 12/9.
Paragraf

2321
2310
3314
3319
3341
3349
3392
3429
3612
3613
3613
3632
3722
3722
3729
3639
5512
6171
6171
6171
6171
6310
6409

položka

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1361
1335
1341
1343
1347
1351
1511
4112
4116
2111
2111
2112
2111
2111
2132
2111
2111,213
2111
2132
2132
2111
2324
2111

Příjmy

Daň z příjmů FO závislá činnosti
Daň z příjmů podnikatelů
Daň z příjmů FO srážková
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za odnětí lesní půdy
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřej. prostr.
Poplatek za provozov.výher.hrac.přístr.
Odvod výtěžku z provozu VHP
Daň z nemovitostí
Dotace ze státního rozpočtu (výkon st.spr.+školství)
Neinv. Transfér od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce

Poplatek za užívání kanalizace
Vodné
Knihovna - členské příspěvky, kopírování
Kultura-příjmy z prodeje zboží, taneční, divadlo
Hlášení MR
Inzerce ve zpravodaji
Pronájem kulturního domu
Myška cvičení pro maminky s dětmi
Příjmy z pronájmu bytu + služby- p. Pašková
Služby k nájmu Domu služeb (plyn,elektřina)

Příjmy z pronájmu domu služeb
Příj.z pron.hrobových míst + smuteční síně
Platby občanů za popelnice
Příspěvky na tříděný odpad EKO-KOM

Skládka
Hospod.budova - provoz Relax studia
Příjmy z poskyt.služby has.autem
Příjmy z poskyt.služeb - dovoz obědů do Závady
Příjmy z pronájmů pozemků
Příjmy z pronájmů Obecního domu
Přijaté nekapitálové příspěvky Asekol
Příjmy z úroků
Poplatek za dobývací prostor

2111
2111
2131
2132
2324
2141
2343
4121 Dotace obce Závada na docházející žáky
4121 Věcná režie-Závada, Vřesina
4213 Invest. transfér SZIF bezdrátový rozhlas
Dotace z operač.programu vzdělávání ZŠ

Příjmy celkem
Paragraf

položka

Rozpočet v Kč

2 500 000
400 000
200 000
2 400 000
150 000
5 000 000
70 000
50 000
23 000
5 000
50 000
50 000
1 000 000
678 000
18 000
170 000
900 000
10 000
80 000
1 000
10 000
70 000
4 000
11 000
35 000
30 000
50 000
625 000
200 000
3 000
44 000
5 000
25 000
5 000
50 000
1 700
15 000
150 000
250 000
200 000
390 000
90 000

16 018 700

Financování

8115 Zůstatek r. 2011 (Běžný účet,popelnice)

Financování celkem

5 900 000

5 900 000
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Rozpočet v Kč

1014

Pobíhající psi

3 000

1070

Rybáři – elektřina

1 000

2212
2219
2221
2223
2310
2321
2333
3113
3314
3319
3341
3349
3391
3392
3399

Komunikace - údržba,PHM, úklid sněhu

3612
3639
3631
4357
3632
3613
3723
3722
3729
3745
3749
4351
5311
4222
5512
6112
6171
3113
6409
6310
6320
6399

3113
6409

Pozemní komunikace chodníky

5193 Dopravní obslužnost
Bezpečnost silničního provozu - převádění dětí

Provoz vodovodu
Odvádění a čištění odpadních vod
Údržba a čištění potoka
Neinv.dotace na provoz základní školy

Knihovna - nákup knih, předplatné časopisy, materiál
Ostatní záležitosti kultury ( propagace obce,kronika, kult.akce)

Obecní rozhlas
Obecní zpravodaj
Mezinárodní spolupráce -družba Slovensko
Kulturní dům - provozní výdaje
Sbor pro občanské záležitosti
Dotace ostatním spolkům a organizacím, církvi
Byt Kilovna
Studio Relax
Veřejné osvětlení
Dům seniorů
Provoz hřbitova
Dům služeb
platba firmě OZO za svoz velkoobjem.odpadu
Platby firmě OZO za svoz popelnic od občanů
Likvidace černých skládek
Údržba zeleně
Péče o krajinu

5331
5329
5163
5362
6121
8901
5336
5901

Pečovatelská služba Charita, sociální pomoc
Bezpečnost a veřejný pořádek - ostraha majetku
Veřejně prospěšné práce
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy, sociální fond
Věcná a mzdová režie od obcí Závada,Vřesina
Neinv.dotace sdružením obcí Hlučínska
Služby peněž.ústavů - poplatky za ved.účtu
Pojištění majetku obce
platby daní - DPH, daň z příjmů PO za obec
Investice + projekty
DPH stavební práce
ZŠ - dotace EÚ zvyšování konkurenceschopnosti
Rezerva

Výdaje celkem
rozpočet sestaven jako schodkový
Příjmy - výdaje = schodek + financování
Příjmy + financování = 21 918 700,- kč

500 000
10 000
90 000
65 000
500 000
280 000
250 000
2 000 000
40 000
400 000
15 000
110 000
40 000
910 000
90 000
900 000
5 000
5 000
270 000
40 000
140 000
70 000
450 000
625 000
10 000
250 000
50 000
20 000
100 000
250 000
300 000
1 050 000
3 000 000
200 000
75 000
15 000
70 000
150 000
7 000 000
1 000 000
90 000
479 700

21 918 700
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Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo na svém 9. jednání dne 15. 12. 2011 usnesení č.:
12/9
a) Za ověřovatele zápisu z 9. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice Mgr. Dagmar Fojtíkovou a
Antonína Štefka a za členy návrhové komise Mgr. Gabrielu Prchalovou, Roberta Lasáka a Mgr.
Pavla Dominika.
b) Program 9. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
c) V přípravných materiálech byli zastupitelé seznámeni s výsledky hospodaření obce
Bohuslavice za období I. – XI. 2011. Celkové příjmy za 01 - 11/2011 činily 25.429.100,30
Kč. Zůstatek z roku 2010 byl 4.018.748,67 Kč. Celkové příjmy za 01- 11/2011 vč. zůstatku
z roku 2010 činily 29.447.849,05 Kč. Celkové výdaje za 01- 11/2011 19.154.713,44 Kč.
Peněžní zůstatek k 30. 11. 2011 byl ve výši 10.293.135,61 Kč, z této částky činil zůstatek na
běţném účtu 10.260.273,61 Kč, na účtu za domovní odpad 32.862,00 Kč.
d) Rozpočtové opatření č. 4.
e) Dodatek k SoD s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742
42 Šenov u Nového Jičína na „Opravu povrchu ulice Poštovní - Bohuslavice“ a SoD na
asfaltaci vjezdů na ulici Poštovní.
f) Smlouvu o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742
42 Šenov u Nového Jičína na „Opravu povrchu ulice Dolní - Bohuslavice“.
g) Nákup soupravy na ozvučení obecních akcí.
h) Rozpočet ZŠ a MŠ Bohuslavice, příspěvkové organizace.
i) Kritéria pro udělování dotací z rozpočtu obce.
j) Dotace organizacím, spolkům a sdruţením dle předloţeného návrhu.
k) Investiční akce v roce 2012 dle předloţeného seznamu.
l) Sociální fond obce .
m) Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2012.
n) Ţádost o převod pozemku 1423/5 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
o) Schválení smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za r. 2011 a 2012.
p) Územní plán Obce Bohuslavice - návrh na pořízení územního plánu Bohuslavice (dále jen
návrh) a podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen "stavební zákon") a souhlasí s pořízením územního plánu Bohuslavice podle
návrhu předloţeného a doporučeného pořizovatelem, tzn. Městským úřadem Hlučín - úřadem
územního plánování.
q) Dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4 a § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ţe zastupitelem, který
v rámci projednávání územního plánu Bohuslavice bude spolupracovat s pořizovatelem, je
určen starosta obce Bohuslavice Ing. Kurt Kocián.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice vzalo na vědomí:
 Kontrolu usnesení - na posledním zasedání OZ nebylo uloţeno ukládací usnesení.
 Informace o investiční výstavbě a opravách obecního majetku v roce 2011.
 Rozpočet Sdruţení obcí Hlučínska a Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na rok 2012.
 Plán termínů jednání OZ v roce 2012.
 Informaci starosty z jednání rady obce.
Mgr. Pavel Dominik, místostarosta obce
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Cenový výměr 1/2012
Svoz a zneškodňování komunálních odpadů od 1. 1. 2012
Rada obce Bohuslavice na své schůzi dne 5. 12. 2011 projednala a schválila následující
ceny za pravidelný svoz a zneškodňování tuhých komunálních odpadů v obci Bohuslavice
v roce 2012:

Objem
nádoby

Tarif

Počet obsluh

70
70
70
110
110
110

P 101
P 111
P 191
P 201
P 207
P 211

110

P 261

110
110
110

P 271
P 291
P 292

1x 14 dní
1 x týdně
1 x měsíčně
1 x 14 dní
1 x za 14 dní, zima
1 x týdně
1 x týdně, zima
1 x 14 dní léto
1 x týdně, zima
1 x měsíčně
1 x měsíčně, léto

Cena v Kč /rok 2012/
vč. 14% DPH
1 250,- Kč
2 220,- Kč
730,- Kč
1 530,- Kč
980,- Kč
2 580,- Kč
2 150,- Kč
1 700,- Kč
930,- Kč
500,- Kč

V cenách je obsaţeno propůjčení nádob na odpady a jejich výměna, sběr, přeprava,
třídění, vyuţívání a odstraňování směsného komunálního odpadu. Dále cena obsahuje
nakládání s nebezpečným odpadem, objemným odpadem a separovaný sběr v rozsahu
stanoveném ve smlouvě s obcí Bohuslavice.
Zimní období je od 1. 10. předcházejícího roku do 30. 4. následujícího roku.
U jednočlenných domácností důchodců hradí obec ze svého rozpočtu jednu polovinu
ceny nádoby za jeden rok.
Tarify P 191 a P 291 jsou určeny pro dvoučlenné domácnosti.
Tento cenový výměr 1/2012 nabývá účinnosti ode dne 1. 1. 2012 a zároveň tímto dnem
pozbývá platnost cenový výměr 1/2011.

Bohuslavice dne 9. 12. 2011
Ing. Kurt Kocián
starosta obce
tel. 553659075 fax. 553659064 e-mail.obec@bohuslavice.eu

IČ: 00299839
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Důleţité upozornění
Váţená paní starostko, váţený pane starosto,
dovolujeme si Vás informovat o tom, ţe v polovině ledna 2012 začne v Ostravě rozsáhlá
rekonstrukce tzv. Svinovských mostů. Ty představují významný dopravní uzel s tramvajovými
a autobusovými zastávkami, přes který denně projede na 30 000 automobilů, jsou hlavní
přestupní zastávkou MHD při přechodu k ţelezniční stanici Ostrava-Svinov.
Rozsah stavebních prací vyţaduje zavedení významných dopravních omezení, která se
dotknou jak obyvatel města, tak jeho návštěvníků z blízkého regionu, kteří tudy projíţdějí.
Dopravní omezení začnou 14. ledna a potrvají aţ do jara 2013. Připravovány jsou
dopravní uzávěry v této oblasti, které omezí individuální automobilovou dopravu a časově
prodlouţí cestování prostředky MHD. Počítá se také s přeloţením zastávek MHD v této
lokalitě.
Byli bychom rádi, uznáte-li to vzhledem ke své geografické poloze za vhodné, kdybyste
o této skutečnosti informovali obyvatele svých měst a obcí. Ušetříte jim tak případné
komplikace při návštěvě města Ostravy.
Veškeré informace budou od 20. prosince dostupné na stránkách statutárního města
Ostravy na adrese www.ostrava.cz, popř. na stránkách Dopravního podniku Ostrava
www.dpo.cz.
Bc. Aleš Boháč
Náměstek primátora statutárního města Ostrava

Spotřebitelská poradna
Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí
v rámci poradny bezplatně:
Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva
(reklamace, nedodání zboţí v termínu, poškození oděvu v
čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu niţší kategorie,
vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových
a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince. Poradenství je
zdarma, platí se pouze cena běţného hovoru.

Telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod
Publikace, např. tištěná informační broţura o marketingových
praktikách prodejců na předváděcích akcích určená převáţně
seniorům.
Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na
webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s moţností si
zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii
výrobků.
Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro
konkrétní účel (volně ke staţení na webových stránkách
www.dtest.cz).
web: http://www.dtest.cz/
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových
stránkách školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.

Volba povolání
Tak jako kaţdý rok čeká také letos naše deváťáky důleţité rozhodování zvolit si tu nejlepší
cestu ke svému budoucímu povolání. Nejen rodiče, ale také škola se jim snaţí s tímto nelehkým
úkolem pomoct. Ať uţ formou prezentací přímo na naší škole, kdy nás navštěvují zástupci
středních škol a seznamují ţáky se studijními a učebními obory nebo formou návštěv na samotných
středních školách či prezentačních akcích s touto tematikou. V průběhu podzimu jsme navštívili
například Úřad práce v Opavě, tam byla ţákům přiblíţena současná situace na trhu práce, sami
budoucí studenti se mohli “otestovat” pomocí dotazníků, které zaměstnání by jim nejlépe
vyhovovalo. V listopadu jsme pak vyuţili pozvání na kaţdoročně pořádanou akci INFORMA v
Opavě. Tam opět formou prezentací a různých ukázek se snaţili zástupci SŠ nabídnout ţákům
nejrůznější stud. a uč. obory zejména v okrese Opava. V lednu se chystáme také do Ostravy, kde
proběhne na podobné akci s názvem “Řemeslo má zlaté dno” nabídka studia v ostravském okrese.
Přímo u nás na základní škole deváťákům pomáhají někteří učitelé s přípravou na přijímací řízení z
matematiky (Mgr. K. Poštulková) a českého jazyka (Mgr. Z. Prokšová), téma “volba povolání” se
také prolíná několika vyučovacími předměty. V průběhu celého šk. roku je ţákům nabízeno
spoustu informací formou letáků SŠ a informací na nástěnce na chodbách i ve třídě v ZŠ. Nezbývá
neţ budoucím absolventům popřát, aby vše zvládli, jak nejlépe mohou a aby si nakonec zvolili tu
nejlepší cestu k jejich budoucímu povolání. Tímto děkujeme také rodičům za jejich podporu a
pomoc.
Mgr. Gabriela Prchalová

Soutěţ na OA Opava „Psaní textu na počítači“
V loňském roce reprezentovaly ţákyně 9. třídy naši školu v soutěţi DATEL 2011. Tato
soutěţ proběhla 30. listopadu 2011 na Obchodní akademii v Opavě. Ţáci devátých tříd si měli
moţnost vyzkoušet psaní textu na počítači všemi deseti. Soutěţe se zúčastnily jmenovitě: Vendula
Viktorinová, Denisa Roţanská a Natálie Konečná. Z těchto žákyň se nejlépe umístila Vendula
Viktorinová a to na 6. místě z celkového počtu 83 žáků. V široké konkurenci naše ţákyně
obstály velmi dobře.
Mgr. Karla Poštulková

Advent v naší mateřince
Příprava na Vánoce byla zpestřena bohatým programem i v naší mateřské škole. Hned
začátkem měsíce prosince se uskutečnilo několik akcí. Tou první bylo Čertovské rejdování,
v rámci kterého se nejenom děti, ale i paní učitelky proměnili v čerty a čertíky, a společně si uţili
krásné dopoledne, které bylo nakonec spojeno i s Mikulášskou nadílkou. Svou troškou do mlýna
přispělo opět divadélko Smíšek s vánočně laděnou pohádkou O zatoulané sněhové vločce. Veliký
úspěch nejenom u dětí, ale i rodičů měla Vánoční besídka spojená s tvořením. V odpoledních
hodinách se školka proměnila v adventní dílnu, ve které vyráběli děti se svými rodiči vánoční
ozdoby z papíru a včelího vosku. Na začátek si děti připravily pro své rodiče překvapení v podobě
písniček, básniček a tanečků. Závěr pak patřil bohatému pohoštění, při kterém si všichni v klidu
mohli popovídat. A jelikoţ i do naší školky pravidelně kaţdý rok zavítá Jeţíšek, i letos se tak děti
dočkaly 15. prosince nových hraček, ze kterých měly velikou radost.
Eva Ilková
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Placená inzerce
Inzerát
Prodáme plně funkční starší pračku Zanussi Jetsystem za 1000Kč. Dále dětskou
autosedačku po jednom dítěti Römer King TS+ od 9-18kg za 1500 Kč, děts. chůvičku
Philips za 200 Kč. Info na tel. 775581176.
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
Ve vánočním období pořádá klub a jeho členové tradiční turnaje v nohejbalu a stolním tenise.
Nohejbalový turnaj si organizují samotní hráči a o jeho průběhu jste informováni na jiném místě.
Turnaj o přeborníka Bohuslavic ve stolním tenise se letos konal ve čtvrtek 29. 12. 2012 v
tělocvičně základní školy. Oproti loňsku, kdy přišlo rekordních 32 hráčů, se počet zúčastněných sníţil
na 24. Přihlášeni byli nejen místní občané, ale i hráči z Dolního Benešova a Píště. Nejstaršími
účastníky byli panové Josef Novák a Erhard Kocur. Nejmladším byl Toník Cigán. Hráči se rozdělili do
čtyř základních skupin, kde se utkal kaţdý s kaţdým. Do vyřazovací části soutěţe postupovali čtyři
nejlepší ze skupin. Neúprosným K. O. systémem se do semifinále probojovali: Jiří Macháček (Píšť),
Petr Cigán, Karel Pačka (Zábřeh) a Vilém Kocián. Z napínavých a vyrovnaných bojů vzešla finálová
dvojice Jiří Macháček a Vilém Kocián. Ve finále zvítězil Jiří Macháček. Na druhém místě skončil
Vilém Kocián, který byl nejúspěšnějším z bohuslavických. O třetí příčku se rozdělil jeden z nejstarších
hráčů Karel Pačka s druhým nejmladším Petrem Cigánem. Hráči dostali ceny od SK Bohuslavice a
upomínkové předměty od obce Bohuslavice.
Váţení spoluobčané, vedení SK Bohuslavice Vám přeje hodně zdraví, radosti a úspěchů v
novém roce 2012 a mnoho příjemných proţitku ze sportovních utkání našich druţstev.
Vedení SK Bohuslavice

Vánoční turnaj v nohejbale
V pondělí na „Štěpána“ se uskutečnil jiţ 36. ročník Vánočního turnaje v nohejbalu. Mnozí jiţ
asi zapomněli, ţe od roku 1993 se turnaj pořádá jako memoriál Jana Kotzura. Původně byl turnaj určen
pro místní fotbalisty, kteří se v tomto zimním období přišli v podstatě pobavit a zpříjemnit si vánoční
čas. Zájem byl vţdy obrovský, takţe mohli hrát muţi aţ po dovršení 30-ti let. Zajímavě probíhalo i
losování tzv. „z klobouku“, coţ mělo svoje kouzlo. Nikde v okolí jsem se doposud s podobným
losováním nesetkal. Kaţdý si našel svého spoluhráče a okamţitě probíhaly taktické porady, jak porazit
protivníky. Bojovalo se aţ do pozdních odpoledních hodin a pamatuji si, ţe v šatnách jsme si zpívali i
vánoční koledy. Obliba turnaje ale postupně klesala. Čím víc bylo mobilů a počítačů, tím méně lidí
vědělo, ţe se na „Štěpána“ hraje nějaký turnaj. Jelikoţ jsme nechtěli porušit dobrou tradici, hledali
jsme východisko, jak turnaj znovu oţivit. Jedinou moţností bylo pozvat zájemce z okolních obcí.
Touto změnou jsme postupně upustili od losování „z klobouku“. Poslední cca čtyři roky uţ hrajeme,
jako všude v okolí, tzv. otevřený turnaj. Kvalita turnajů je samozřejmě vyšší, ale uţ to není jako kdysi.
V letošním roce tomu nebylo jinak. Kvalita byla, ale kvantita opět bohuţel chyběla. Přitom turnaj byl
perfektně připraven. Velký dík patří sponzorům – starostovi obce Ing. Kurtovi Kociánovi a hlavně
panu Petru Klíšťovi za praktické a hodnotné ceny. A jak turnaj dopadl? Na celkové prvenství dosáhli
hráči z Hlučína. Pomyslné stříbrné medaile si pověsila trojice „starších“ z Bohuslavic. Třetí místo
zbylo na hráče ze Vřesiny.
Jan Stoček

Stolní tenis
Celostátní bodovací soutěţ mládeţe ve stolním tenise začala pro Patrika Klose v září letošního
roku. První turnaj se konal v Praze. Tam obsadil v kategorii starších ţáků 9. aţ 16. místo. V dorostu
pak vypadl v prvním kole útěchy. Další turnaj se konal v říjnu na domácí půdě v Ostravě. Tam Patrik
obsadil 5. aţ 8. místo, jak v kategorii starších ţáků, tak i v dorostu. V listopadu jsme jeli do Hustopečí.
V kategorii starších ţáků se Patrikovi podařilo vyhrát. V dorostu pak skončil na druhém místě útěchy.
V prosinci se konal ţebříčkový turnaj 24 nejlepších dorostenců a starších ţáků v Havířově. Ve starších
ţácích obsadil Patrik druhé místo, v dorostu pak dvacáté. Tyto pozice mu pak patří i v republikových
ţebříčcích. Informace na www.asociacestolnihotenisu.cz.
Pavel Klos
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Řádky z ledního hokeje
Hokejistům HC Buldoci Bohuslavice se v uplynulých zápasech AHL výsledkově dařilo. Po
začátku sezóny, kdy se hokejisté pohybovali kolem čtvrtého místa, se jim podařilo porazit muţstva
v tabulace nad nimi a posunout se průběţně aţ na první místo soutěţe.
Z posledních devíti utkání odešli hokejisté poraţeni pouze z derby se Zábřehem v poměru 6:8.
Toto střetnutí muselo být pro nezaujatého diváka velmi zajímavé, o fanoušky obou týmů se však musel
pokoušet v průběhu zápasu infarkt. Zábřeh nastoupil do utkání bez bázně a hany a během první třetiny
se dostal po chybách bohuslavických do vedení 0:5. Kdyţ na začátku druhé třetiny přidal ještě jednu
branku, zdálo se o výsledku býti rozhodnuto. Bohuslavičtí ale zamíchali se sestavou a během 10 minut
druhé třetiny a pár minut na začátku třetí třetiny srovnali aţ na 6:6! Za nerozhodného stavu měli
bohuslavičtí několik slibných šancí dokončit nevídaný obrat, leč několik minut do konce ujel ve
vlastním oslabení nejlepší hráč soupeře a svůj samostatný nájezd proměnil. Při power-play pak Zábřeh
pojistil výhru zajímavého zápasu na konečných 6:8.
Za zmínku dále stojí cenná výhra nad velmi silným nováčkem Markvartovicemi, skalp Bolatic
po výhře 5:2 a snadná výhra nad vţdy nebezpečnou Horní Lhotou 11:1.
Jak lze z přiloţené průběţné tabulky vidět, tak je soutěţ letos velmi vyrovnaná a na přední místa
se dere mnoho muţstev. Druhá polovina soutěţe bude tedy velmi zajímavá a můţeme se jistě těšit na
dramatická utkání.
Výsledky:
HC Bohuslavice – HC Markvartovice
HC Bohuslavice – HC Otice
HC Bohuslavice – HC Isotra
HC Bohuslavice – HC Hať
HC Bohuslavice – HC Zábřeh
HC Bohuslavice – HC Horní Lhota
HC Bohuslavice – HC Bolatice
HC Bohuslavice – HC Monaco Kouty
HC Bohuslavice – HC Čas Mančaft
Průběžná tabulka 9. ročníku AHL:
1. HC Bohuslavice
16
2. HC Derby Kouty
15
3. HC Markvartovice
16
4. HC Horní Lhota
15
5. HC Zábřeh
16
6. HC Isotra
14
7. HC Otice
15
8. HC Bolatice
15
9. HC Kozmice
15
10. HC Hlučín
16
11. HC Monaco Kouty
15
12. HC Hať
14
13. HC Mexiko
16
14. HC Čas Mančaft
15
15. HC AZ Pneu Jaktař
15
16. HC Štěpánkovice
14
17. HC Sršni Píšť
16

7:3
9:2
3:1
6:1
6:8
11:1
5:2
5:0
6:4
12
10
10
10
9
9
9
8
7
5
5
5
4
5
4
3
0

2
2
2
1
2
1
1
2
3
4
2
1
2
0
2
1
0

2
3
4
4
5
4
5
5
5
7
8
8
10
10
9
10
16

108:49
75:47
70:47
87:60
91:60
69:42
66:60
70:56
91:67
64:73
42:61
48:53
73:81
45:69
60:93
36:77
23:123

26
22
22
21
20
19
19
18
17
14
12
11
10
10
10
7
0

Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování soutěţe a rozpis všech
utkání naleznete na internetové stránce http://www.bulyarena.cz/
Jiří Kocián
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Rozhovor s Tadeášem Krieblem
… o Brazílii, šachách a budoucnosti…
Koncem listopadu skončilo v Brazílii, v lázeňském městečku Caldas Novas, Mistrovství světa
mládeţe v šachu. Českou republiku v kategorii do 16 let reprezentoval bohuslavický občan Tadeáš Kriebel,
který se v konečném hodnocení umístil se ziskem 5,5 bodů na dvacátém prvním místě ze sto čtyř
účastníků.
Tadeáši, koncem listopadu ses vrátil z Brazílie, z Mistrovství světa mládeže v šachu. Jaký dojem na
tebe udělala země fotbalu zaslíbená a jaká byla cesta?
Původně se mělo Mistrovství konat v Riu, avšak místo konání se posléze změnilo na vnitrozemské
Caldas Novas a zrovna toto není moc fotbalu zaslíbené. Je to město termálních pramenů, oblíbená
turistická destinace Brazilců, to však znamená, ţe jediným jazykem byla portugalština, o angličtině leda tak
četli v novinách. Ale prostředí bylo krásné, v Brazílii právě začínalo léto, porovnejme si to s naším
počasím. Opice na stromech, vysoké palmy za humny a na náměstí obří vánoční stromeček.
Konkurence v Tvé věkové kategorii byla jaká?
Vlastně ani nevím, kdo nakonec turnaj vyhrál, snaţil jsem se hrát dobře a nestaral se o zbytek. Na
takovém turnaji nelze nikoho podceňovat, nejde hovořit o slabé a silné konkurenci, stačí chvíle
nepozornosti a je to.
Jak bys hodnotil práci organizátorů mistrovství, opravdu to bylo tak hrozné, jak jsme to vnímali my
doma?
Byl to těţký amatérismus, na našem hotelu ani nevěděli, ţe se ve městě koná šachový turnaj, a ţe
mají vůbec někoho ubytovávat. Samozřejmě na recepci nikdo nemluvil anglicky, jako ostatně v celém
městě. Ale s pomocí jednoho zcestovalého residenta se vše rychle vyřešilo a zbytek uţ pokračoval docela
hladce. Nepočítám do toho to, ţe volný den jsme měli na státní svátek, takţe vše bylo pozavírané.
Jak hodnotíš svůj výkon na mistrovství světa?
První 4 partie dopadaly dobře, vše šlapalo, ale pak se ode mě šachová bohyně Caissa odvrátila, resp.
přestala mi tolerovat mé hrozné pozice a štěstí se vyčerpalo. Pak nastal ještě druhý výpadek a bylo po
nadějích. Ještě jsem se snaţil turnaj dohrát co nejlépe, ale nejsem se sebou spokojený, ačkoliv konečné 21.
místo nevypadá špatně.
Kterou partii hodnotíš jako nejpovedenější? A kterou jako propadák?
Paradoxně tu z pátého kola, kdy jsem hrál s nejsilnějším soupeřem, velmi originálním způsobem
jsem ho přehrál a pak uţ ve vyhrané pozici v časové tísni vše pokazil a nakonec prohrál. Propadák je jasně
ta následující, kdy jsem soupeře mírně tlačil v jednoduché pozici, ale zamyslel jsem se tak hluboce (asi na
15 minut), ţe jsem táhl věţí na políčko, kde mi ji mohl sebrat koněm. A taky ţe to udělal, jako by ani jiný
tah nečekal.
Jak vnímáš zázemí české výpravy oproti ostatním výpravám?
Byli jsme v tom nejvzdálenějším hotelu, ačkoliv na podmínky si stěţovat nemůţu. V centru byly
větší výpravy, např. ruská (řekněme něco pod 100 lidí). Co se přípravy před turnajem týče, nemůţeme se
srovnávat třeba se sousedním Polskem, kde šachový svaz dostává spoustu peněz od státu, má mnoho
tréninkových soustředění, umisťují se kolem medailí a jejich tým tvoří i lékař a psycholog. Vzhledem k
podmínkám bylo zázemí české výpravy dobré.
Slyšeli jsme, že jsi v Caldas kromě šachů stíhal i koncertovat.
Ano, bohuţel (bohudík) jsem slíbil a musel zahrát před celým hracím sálem na zobcovku. Naštěstí
si moje prsty ještě leccos pamatují a noty se mi nepletly, několik lidí se mne další den ptalo, proč nezahraji
znovu.
Co tě nyní v šachu čeká? Jaké máš na rok 2012 šachové plány?
Jak to tak vypadá, nejbliţším turnajem bude přebor ČR juniorů v březnu, kde je můj cíl pořádně
zamíchat kartami. Měl bych být 1. nasazený do 18 let a 2. do 20 let, ale rozdíl je velmi malý. Další turnaje
zatím ještě jasně nevidím. Ale určitě si chci nahrát asi 60-70 bodů na rating, které mi chybí k udělení titulu
mezinárodního mistra.
Děkuji Ti za rozhovor Tadeáši a přeji hodně šachových i osobních úspěchů.
Leo Vitásek
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Řádky z kultury
Senior klub a vánoční jarmark
Jiţ při zaloţení klubu jsme si navrhli, ţe se zúčastníme jako nový spolek v obci
vánočního jarmarku. Na setkání v říjnu jsme se rozhodli, ţe napečeme cukroví a nabídneme je
hostům jako „Cukroví naší babičky“. Začalo to přípravou receptů a nákupem materiálu. Pak se
naše ţeny sešly poprvé v neděli a začaly válet těsta. V pondělí a v úterý v odpoledních
hodinách uţ voněla celá hasičárna lahodným vánočním cukrovím. Bylo napečeno 24 druhů, ale
i spousta zákusků a dalších dobrot. Následovalo balení a odvoz do kulturního domu, kde rovněţ
probíhal vánoční jarmark.
V sobotu před samotným zahájením jarmarku vládlo mezi námi napětí, zda se vůbec
cukroví prodá. Po hodině bylo jasno. Vše bylo během hodiny prodáno. Pro nás to bylo velké
překvapení a úspěch. Věříme, ţe naše cukroví všem chutnalo tak, jak se na pohled líbilo.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se na této velmi zdařilé akci podíleli.
Děkuji našim ţenám za obětavost, jejich manţelům za toleranci a pochopení, starostovi obce
pak za zajištění prostor na pečení.
Jménem celého Senior klubu přeji všem našim spoluobčanům radostné vánoce a hodně
Boţího poţehnání do roku 2012.
Erich Dominik

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu, která se
uskuteční dne 21. 1. 2012 v 15.00 hodin v hasičské zbrojnici. Členské průkazy a příspěvky s
sebou.

Oznámení
Sbor dobrovolných hasičů oznamuje zájemcům o vstupenky na hasičský ples s
Pochováním basy, který se uskuteční dne 18. 2. 2012, ţe předprodej vstupenek bude zahájen
dne 23. 1. 2012 u paní Aneţky Šebestíkové v prodejně ESO.
výbor SDH

Tříkrálová sbírka 2012
Tak jako kaţdý rok, i letos bude patřit samotný začátek kalendářního roku jedné charitativní
události. Asi všichni tušíte, ţe mám na mysli Tříkrálovou sbírku, kterou kaţdoročně pořádá Charita
České republiky. V letošním roce se uskuteční tato sbírka v celorepublikovém měřítku jiţ po
dvanácté a do ulic obcí a měst vyjde více neţ 14 tisíc kolednických skupinek (přibliţně 50 000
dobrovolníků), kteří své koledování dělají zcela zdarma. Výtěţek sbírky je určen především na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí. Nejméně desetina výnosu sbírky je kaţdoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí. Převáţná většina vykoledované částky připadne místní pobočce
Charity, tedy Charitě Hlučín, s jejíţ činností se můţeme setkat na kaţdém kroku našeho běţného
ţivota a mnozí z vás jiţ jejich sluţeb ve svém ţivotě vyuţili. A tak nezbývá neţ vás všechny
poprosit, aţ se před vašimi dveřmi 7. ledna rozezní melodie známé koledy, abyste i letos byli ke
koledníkům vlídní a otevřeli nejenom dveře svých domů, ale i svá srdce. Vţdyť třeba právě váš
příspěvek pomůţe někomu, kdo v konkrétní pomoc uţ vůbec ani nedoufal.
Eva Ilková
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Náboţenský ţivot (45.)
„Němý vůl“, tak nazval kdysi svého
spoluţáka jeden student, který chtěl vyjádřit
málomluvnost a skromnost svého kolegy.
Tím kolegou byl Tomáš Akvinský, o kterém
jeho učitel Albert Veliký prohlásil: „Tento
němý vůl jednou zařve tak, ţe to zazní po
celém světě“. A skutečně se tak stalo.
Ale povězme si nejprve něco o ţivotě
tohoto světce Tomáše. Narodil se někdy
kolem roku 1225 ve středoitalském městě
Roccasecca jako jedno z dětí hraběte
Landulfa
Aquinského.
Rodina
byla
spřízněna s rodem tehdejších římských
císařů a králů Aragonie, Kastilie a Francie.
Tomáš vstoupil v 18 letech do
dominikánského řádu a studoval v Bologni,
Kolíně a Paříţi. Kdyţ se vrátil po studiích
zpět do Itálie, byl mezi jiným hlavním
kazatelem řádu a zastával důleţité úřady u
různých papeţů. Před svou smrtí působil
jako profesor teologie v Paříţi a Neapoli.
Zemřel 7. března 1274, v cisterciáckém
klášteře ve střední Itálii, kam se uchýlil,
kdyţ těţce onemocněl cestou na koncil do
Lyonu.
Velký teolog, který při své moudrosti zůstal vţdy skromný a přátelský, byl jedním z
největších učenců středověku. K jeho nejvýznamnějším dílům patří „Teologická suma“ a „Suma
proti pohanům“, ve které se vypořádává s tehdejší pohanskou filozofií. Za svatého ho prohlásil v
roce 1323 papeţ Jan XII. Pro jeho neobyčejnou náboţenskou moudrost církev Tomáše jmenovala
jedním ze svých třiatřiceti nejmoudřejších Učitelů církve a navíc mu byl udělen titul Andělský
učitel. Tomáš Aquinský je znázorňován s mnoha atributy, které znázorňují jeho mnohostranné
ctnosti, jako je láska, víra, naděje, statečnost, čistota, poslušnost, pokoj, spravedlnost aj. Jeho
svátek oslavíme 28. ledna. Pokud si někdo z nás zvolil svatého Tomáše Aquinského za svého
patrona, jistě má v nebi velikého zastánce a přímluvce.
Sv. Tomáš nám zanechal překrásnou modlitbu, kterou bych chtěl zakončit dnešní zamyšlení:
Pane, dej mi bdělé srdce, aby mě od tebe nevzdálila žádná ukvapená myšlenka,
ušlechtilé srdce, které by neponížil žádný nedobrý cit,
upřímné srdce, které se nedá svést z pravé cesty dvojznačným úmyslem,
pevné srdce, které nezlomí žádná nesnáz,
svobodné srdce, které si nepodrobí žádná vášeň.
Dej mi rozum, Pane, který tě poznává,
moudrost, která tě nalézá,
život, který se ti líbí,
vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne,
a důvěru, jež mě konečně učiní zcela tvým.
Leo Dominik
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Společenská kronika – naši jubilanti v lednu 2012
Mokrá Erna
Dihlová Gertruda
Gűnther Milan
Herudková Anna
Dihel Helmut
Benková Anna
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji
blahopřejeme.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
Tel/Zázn.: 553 659 075
Tel/Fax/Zázn.: 553 659 064
Úřední hodiny: Pondělí, středa:
Internetové stránky obce:
Webová stránka školy:
E-mail:

7.00 – 11.30 hod.
12.30 – 17.00 hod.
www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv
www.zsbohuslavice.cz
obec@bohuslavice.eu
podatelna@bohuslavice.eu
info@bohuslavice.eu
starosta@bohuslavice.eu
mistostarosta@bohuslavice.eu
jana.janosova@bohuslavice.eu
marie.mikova@bohuslavice.eu
karla.krupova@bohuslavice.eu
technik@bohuslavice.eu
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